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SAMMANFATTNING 

 

Sverige anno 2014 är ett land tydligt påverkat av globalisering och mångkultur, där 

människor från alla världens hörn, med olika geografiska och kulturella bakgrunder 

möts för att interagera, kommunicera och samspela med varandra. Syftet med denna 

kandidatuppsats är att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka hur 

individerna på en svensk arbetsplats, med tydlig mångkulturell prägel, uppfattar 

möjligheterna till samarbete och interaktion. Arbetsplatsen vi valt för denna 

undersökning är en multinationell snabbmatskedja, och mer specifikt två av dess 

restauranger i Uppsala och Stockholm. Då organisationen där arbetet sker i sig har 

möjlighet att på olika sätt påverka de anställdas beteende så fokuserade vi även på 

denna aspekt för att få en heltäckande bild av arbetsplatsens och arbetets 

förutsättningar och dynamik. Det empiriska materialet, som samlades in genom såväl 

kvalitativa intervjuer som observationer i fältet, analyserades med hjälp av begrepp 

och teorier från Ahrne och Brunssons (2011) organisationsteoretiska begreppsapparat 

och Blumers symboliska interaktionism (1989). Resultatet från studien visade att det 

fortfarande fanns ett stort behov av samarbete trots organisationens rigida och 

individuella arbetsuppdelning. Studiens huvudsakliga resultatet bestod dock i de tre 

huvudsakliga faktorer som respondenterna menar är en förutsättning för samarbete på 

arbetsplatsen. Dessa tre faktorer var tydlig och bra kommunikation, tillhörighet till 

sina kollegor och förmåga att anpassa sitt beteende och agera flexibelt. Samtliga 

faktorer hade tydlig koppling till det mångkulturella klimatet på arbetsplatsen, vilket 

innebar både fördelar och potentiella utmaningar.  

 

Nyckelord: Samarbete, Interaktion, Mångkultur, Arbetsplats 
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INLEDNING 
 

Bakgrund 
 

En fråga som länge gäckat och drivit forskare inom ekonomi- och 

organisationsdisciplinerna är vad som gör ett specifikt företag mer framgångsrikt än 

ett annat. En del av denna förklaring tros vara till vilken grad en organisation lyckas ta 

till vara på sina anställdas förmåga och potential. Men för att till fullo nyttja denna 

tillgång krävs att företagen också kan få sina medarbetare att samarbeta och 

tillsammans sträva mot ett gemensamt mål. För det är först då, när arbetskraften 

fungerar som en kollaborativ enhet, som en grupp får möjligheten att verkligen 

påverka, både organisationen de verkar inom och samhället i stort. I en artikel 

publicerad i Ivey Business Journal menar två forskare att samarbetsvilliga och 

kollaborativa arbetsgrupper, där gruppmedlemmarna har goda relationer till varandra 

presterar bättre än team utan dessa egenskaper (Crim och Seijts 2006: 4). Oriana 

Bandiera med flera (2004: 27) menar vidare att viljan och förmågan att samarbeta, 

och att en person är villig att avstå från en individuellt belönad handling för att gynna 

gruppens bästa, är en nyckelfaktor till ekonomisk utveckling, både på organisations- 

och samhällsnivå. Mot denna bakgrund, och med de uppenbara fördelarna med 

samarbete i arbetslivet i åtanke, har vi i denna kandidatuppsats valt att utifrån ett 

socialpsykologiskt perspektiv utforska hur just samarbetet och interaktionen ser ut på 

en svensk arbetsplats år 2014, samt utreda vilka sociala mekanismer och 

konstruktioner som ligger bakom dess komplexa natur. 

 

I vår diskussion kring ämnesbildningen av denna uppsats var vi i ett tidigt stadie 

överens om att vi ville utforska ett ämne med tydlig koppling till vår politiska samtid 

och har därmed valt att addera ytterligare en dimension till denna studie: kultur. Totalt 

lever idag nära 190 miljoner människor utanför sina hemländer världen över, vilket 

resulterat i att tidigare vitt skilda kulturer har sammanförts och getts möjlighet att 

beröra och influera varandra i en större utsträckning än någonsin tidigare (OECD 

2009: 2). Denna samhällsförändring genomsyrar idag både samhället och 

arbetsmarknaden, en utveckling som påverkat både arbetsgivare och arbetstagare 

(Richards och Busch 2009), inte minst i Sverige. Arbetsplatsen fungerar idag både 

som en social plattform och ett centrum för kulturella möten. Och i en tid som 
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karaktäriseras av vår allt mer multikulturella och världsliga samvaro har vi, i denna 

uppsats, valt att studera precis detta, och mer specifikt, hur kultur som fenomen 

påverkar möjligheterna till samarbete och interaktion hos medarbetarna på en 

mångkulturell arbetsplats. 

 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet med vår kandidatuppsats är att, utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv 

undersöka hur medarbetare på en internationell snabbmatskedja upplever 

möjligheterna till samarbete och interaktion i det mångkulturella arbetsklimat de 

arbetar i. För att komma fram till det svar som vi söker kommer vi först att kartlägga 

organisationen i fråga då vi tror att arbetets operationella struktur kan påverka hur de 

beteenden vi vill utforska styrs och regleras. Vi kommer sedan att utforska hur 

medarbetarna uppfattar möjligheterna till samarbete och interaktion. Det empiriska 

materialet kommer att samlas in genom dels dolda observationer i fältet samt med 

hjälp av djupgående, kvalitativa intervjuer. Syftet i vår uppsats har preciserats i 

följande två frågeställningar: 

 

• Hur ser arbetsstrukturen ut på arbetsplatsen, och vilka förutsättningar finns 

det för samarbete bland personalen?  

• Hur uppfattar de anställda möjligheterna till interaktion och samarbete i ett 

mångkulturellt arbetsklimat? 

 

Disposition 
 

Denna uppsats är uppbyggd av ett antal kapitel som samtliga har en del i 

presentationen av vår kandidatuppsats. Nästkommande kapitel kommer att redogöra 

för den tidigare forskningen inom det område vi valt att undersöka. Vi gör detta för att 

sätta vår egen studie i perspektiv, samt för att argumentera för relevansen av vår 

undersökning och visa den kunskapslucka vi hoppas kunna bidra till att fylla. Efter 

denna del följer sedan en presentation av det teoretiska ramverk som kommer fungera 

som ryggrad för tolkningen av vårt empiriska material. Kapitlet inleds med en 

genomgång av ett antal relevanta begrepp från Ahrne och Brunssons 

organisationsteoretiska artikel Organization outside Organizations: The Significance 
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of Partial Organization (2011) och fortsätter med teorier och begrepp från Blumers 

bok Symbolic Interactionism: Perspective and Method (1969). Efter den teoretiska 

presentationen kommer vi att redogöra för vår metodologiska ansats där vi kommer 

presentera de överväganden vi tagit hänsyn till, såväl som de arbetsmetoder vi använt 

under genomförandet av studien. Efter den metodologiska presentationen kommer vi 

att presentera det insamlade materialet och både tolka och analysera detta med hjälp 

av de teorier vi valt att använda oss av. Avslutningsvis kommer vi att diskutera det vi 

hittat och kommit fram till i analysen, samt koppla detta till den tidigare forskningen 

inom området. Vi kommer även att ge förslag på hur framtida forskning inom området 

kan utformas och fokuseras. 

 

TIDIGARE FORSKNING 
 

Som förklarat i introduktionen och syftet av denna uppsats så kommer vår 

undersökning att fokusera på samarbetet och interaktionen på snabbmatskedjan vi valt 

att studera. För att göra detta tror vi att det är viktigt att kartlägga ett antal olika 

faktorer, som vi tror alla har en del i det svar vi söker. Av denna anledning har vi valt 

att presentera den tidigare forskningen i form av tre olika avsnitt: Organisationens 

inflytande, Kulturella skillnader och beteende samt slutligen Samarbete i 

mångkulturella miljöer. Dessa teman har vi valt som utgångspunkter för vårt arbete 

för att kunna ge ett välgrundat och nyanserat svar på våra frågeställningar. 

 

Organisationens inflytande 
 

Forskningen kring organisationer syftar till att skapa förståelse kring hur vi kan 

förutse och påverka beteende inom olika typer av organisatoriska strukturer, vilket 

också är anledningen till att vi valt att inkludera denna aspekt i vår kandidatuppsats. 

Men trots att organisationen som fenomen alltid spelat en stor roll i människan 

tillvaro så var det inte förrän i slutet av 1800-talet som organisationsforskningen 

började omnämnas som en vetenskaplig disciplin. I takt med industrisamhällets 

framväxt och individens ökade beroende av olika typer av organisationer i samhället 

så började fältet studeras och analyseras på allvar. I och med detta började också ett 

antal perspektiv att bildas som syfte till att förklara hur man kan strukturera och 

effektivisera organisationer för att få ut maximalt av sina anställda. 
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Ett av de mest centrala och välkända perspektiven från den här perioden är Frederick 

Taylors Scientific Management (Locke 1982: 14). Modellen byggde på att arbetet ska 

organiseras och standardiseras efter vetenskapliga grunder och principer, vilket senare 

också låg till grund för löpandebandprincipen. Taylor menade också att det mest 

effektiva är att hitta rätt man på rätt plats och därefter dela upp arbetet i olika 

specialiserade funktioner (Locke 1982: 16). Perspektivet har fått stor kritik då de 

anställda på många sätt likställdes vid kugghjul i ett maskineri som endast drivs av 

monetär ersättning, snarare än självständiga, tänkande, känslosamma individer. Men 

trots kritiken sägs Taylors metod fortfarande ha stort inflytande på dagens sätt att 

organisera arbete. George Ritzer (1996: 46) menar att flera snabbmatsrestauranger har 

anammat Taylors sätt att standardisera arbetet, samt fokuset på att ständigt söka 

tidseffektiva lösningar. Ritzer nämner också hur denna typ av arbetsstruktur begränsar 

de anställdas initiativ- och innovationsutrymme, och att individerna inom 

organisationer av den här typen endast får nytta av en liten del av deras riktiga 

potential (1996: 15).  

 

Kulturella skillnader och beteende 
 

Gällande kultur som ord och begrepp har vi i denna uppsats valt att utgå från Anthony 

Giddens definition av fenomenet: “Kultur är de beteendemönster, normer, 

värderingar, värden och materiella resurser som är specifika och som karaktäriserar 

en viss grupp av människor” (Giddens 2003: 559). Att diskutera kulturella skillnader 

och beteende är idag inte helt oproblematiskt, då det under en längre tid ansetts vara 

en känslig fråga samhällsdebatten. Trots detta har vi valt att presentera två stora och 

välkända studier inom ämnet som fokuserat på att undersöka kulturens påverkan på 

människans beteende. 

 

Först ut är den holländske socialpsykologen Geert Hofstede som genomförde en 

omfattande studie på det amerikanska IT-bolaget IBM under slutet av 60-talet och 

början på 70-talet (Hofstede 2011: 6). Studien, vars syfte var att utforska kulturella 

värderingar hos nära 70 000 dåvarande anställda, mynnade slutligen ut i en teori som 

ansågs mäta och förklara kulturella skillnader över fyra olika dimensioner; (1) liten 

eller stor maktdistans, (2) individualism eller kollektivism, (3) maskulinitet eller 
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femininitet och (4) osäkerhetsundvikande. Med tiden har teorin utvecklats och 

ytterligare två dimensioner har lagts till; (5) lång eller kort tidsorientering som 

tillkom 1991 samt (6) tillfredställelse eller återhållsamhet som tillkom 2010 

(Hofstede 2011: 8). Studien har efter dess färdigställande fungerat som ryggraden i 

mycket av den tvärkulturella forskningen världen över och siffror visar att han citerats 

i närmare 9000 vetenskapliga artiklar. Men trots populariteten har Hofstedes modell 

ändå mötts av en hel del kritik, och det har funnits en hel del tvivel har funnits över 

dess generaliserbarhet till individnivå. 

 

Som en reaktion på globaliseringen och det ökade behovet av forskning kring 

kulturella skillnader och hur detta påverkar beteende grundades 1981 

forskningsnätverket World Values Survey (WVS) i syfte att studera just detta. 

Organisationen har sedan uppstarten producerat närmare 400 vetenskapliga 

publikationer med mål att öka förståelsen för åsikter, attityder, värderingar, och vad 

som egentligen motiverar människans beteende (World Values Survey, hemsida, 

2014). De två tyska sociologerna Ronald Inglehart och Chris Welzel har analyserat 

data från WVS studier och kartlagt två dimensioner som avser förklara hur kultur kan 

påverka beteende, åsikter och attityder (World Values Survey, hemsida, 2014). Den 

första dimensionen mäter traditionella värderingar respektive sekulär-rationella 

värderingar, vilket visar på kontrasten mellan länder med stark respektive svag 

religiös koppling. Kulturer med traditionella värderingar värdesätter exempelvis stor 

hänsyn för auktoriteter, strikta och traditionella familjevärderingar, samt har ofta en 

radikal syn på exempelvis homosexualitet. Kulturer med sekulär-rationella 

värderingar uppvisar motsatta resultat på samtliga av ovan nämnda faktorer och 

förespråkar istället en mer informell organisationsstruktur och är generellt sett mer 

toleranta till olikheter (World Values Survey, hemsida, 2014). Den andra dimensionen 

mäter överlevnadsvärderingar respektive självförverkligande värderingar. I kulturer 

med de förstnämnda värderingarna fokuserar människorna på ekonomisk och fysisk 

överlevnad, medan människor från kulturer med självförverkligande värderingar 

snarare tar överlevnad för givet, och istället fokuserar på spirituell och personlig 

utveckling (World Values Survey, hemsida, 2014). 
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Samarbete i mångkulturella miljöer 
 

I den första studien som vi har valt att presentera i relation till samarbete menar 

Wiltermuth och Heath (2009: 5) att olika typer av synkroniserade aktiviteter och 

beteenden hos en viss grupp kan minska den upplevda distansen mellan individen och 

gruppen, och därmed öka gruppmedlemmarnas vilja att samarbeta. Författarna 

exemplifierar dessa aktiviteter och beteenden med att marschera, sjunga och dansa, 

men kan även liknas vid olika arbetssätt och rutiner inom ett företag. I artikeln 

presenteras en översikt av tre experiment som visar att individer som deltog i olika 

synkroniserade aktiviteter uppvisade en större samarbetsvilja i olika grupprelaterade 

arbetssituationer, även när det krävdes någon form av personlig uppoffring. 

Bakgrunden till dessa resultat tros ligga i den ökade känslan av tillhörighet och 

identifikation med gruppen (Wiltermuth och Heath 2009: 4). 

 

Wiener och Doescher (1994: 259) testade en hypotes i en studie gällande vad som 

ökar viljan hos individer att samarbeta med sin omgivning. Hypotesen var grundad i 

antagandet att individer är mer sannolika att samarbeta om de upplever att andra 

personer i deras omgivning också är villiga att samarbeta. Anledningen till denna 

studie var att antagandet och dess generaliserbarhet mött viss kritik genom åren. Trots 

detta visade Wieners och Doeschers resultat ett stöd för antagandet i två separata 

undersökningar (Wiener och Doescher 1994: 267). 

 

Bandiera med flera (2004) presenterar ett antal intressanta punkter i en studie om 

samarbete och dess motiv på arbetsplatsen. Studien, som grundas på empiriskt 

material från en prestationsundersökning av arbetare på en fruktodling, är inriktad på 

vilka underliggande faktorer som påverkar arbetarnas vilja och initiativ att samarbeta 

med sin omgivning. Resultaten visade att arbetarna samarbetade bättre i grupper med 

personer från samma kultur som deras egen, vilket är intressant med tanke på 

inriktningen i vår egen undersökning (Bandiera med flera 2004: 27). 

 

Sedan 1960-talet har idén om den multikulturella arbetsplatsen vuxit sig starkare och 

starkare, och det har därför blivit allt viktigare att förstå hur individer och grupper på 

bästa sätt ska ledas och styras (Iles 1995: 45). Med denna utgångspunkt utforskade ett 

antal forskare kring hur kulturella skillnader påverkar möjligheterna till 
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samarbete när olika kulturer möts på en gemensam arena. Studien visar att kultur har 

ett påtagligt inflytande på samarbetet på arbetsplatsen, både på individ- och gruppnivå 

(Gächter med flera 2010: 2651). Studier har även visat att samarbetsmöjligheterna 

inom en grupp påverkas positivt om det finns en påtaglig känsla av jämlikhet och 

tillhörighet till omgivningen (Boroş med flera 2010: 543). 

 

Men det finns även studier som visar att grupper med mångkulturell prägel och 

därmed mer olikartad bakgrund presterade likvärdigt, och i vissa fall bättre än 

homogena team. Exempelvis har studier gjorts där kulturellt homogena och 

heterogena arbetsgrupper har jämförts gällande framgång och resultat över tid. En 

sådan genomfördes av Watson med flera (1993: 599) där det visade sig att homogena 

grupper producerade bättre resultat initialt under en testperiod. Både de homogena 

och heterogena grupperna förbättrade sina resultat över tid, och mot slutet av studien 

kunde inga resultatskillnader mellan grupperna styrkas. Liknande resultat går även att 

hitta i Williams och O’Reillys (1998: 121) stora genomgång av nära 40 år av 

mångfaldsforskning inom företagsvärlden, där inga tecken på försämrade resultat 

fanns att finna mellan homogena och heterogena grupper. Även mer aktuella studier, 

likt en undersökning av Andrevski med flera (2014: 840) visade att mångkulturella 

arbetsgrupper till och med presterar bättre och mer intensivt inom vissa miljöer. 

 

I relation till kulturens påverkan på mellanmänskligt samarbete så utforskade Balliet 

(2010) kommunikationens inverkan på samarbete i grupper. Studien, som är inriktad 

på samarbete i samband med att olika sociala problem och konflikter uppstår, 

presenterar ett antal resultat som tyder på ett starkt samband mellan kommunikationen 

i en grupp och samarbetsviljan hos dess medlemmar (Balliet 2010: 48). 

 

Men trots att en del av statistiken påvisar styrkor hos dessa grupper finns ändå stora 

utmaningar och problem som kan uppstå genom exempelvis språk (Sanchez-Burks 

och Lee 2007: 17) och interaktionsnormer (Morris med flera 2008: 528). Utöver 

själva arbetet inom arbetsgruppen finns även risker gällande relationen mellan 

arbetare och chef. Ledarskap är något högst kulturellt betingat vilket innebär att 

individer från olika kulturer också söker olika egenskaper hos en eventuell ledare 

(House med flera 2004: 644). Vidare så kan även konfliktlösningsmetoder skilja sig 
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markant i olika delar av världen (Oetzel och Ting-Toomey 2003: 600). Brett med flera 

(2006: 247-248) såg dessa utmaningar och såg en lösning i metoden att först 

identifiera de kulturella skillnaderna, för att sedan uppmuntra och motivera arbetarna 

att våga möta och kompromissa för att lösa de konflikter som uppstår. För även om 

det finns stora utmaningar för dessa arbetsgivare finns det fortfarande fördelar och 

stora belöningar för de organisationer som har modet och resurserna att lägga på det 

arbete som krävs. 

 

För att sammanfatta den tidigare forskningen kan vi med enkelhet konstatera att det 

finns ett stort antal studier inom fältet för mångkulturellt samarbete och hur 

människor från olika kulturer fungerar tillsammans när de möts på en gemensam 

plattform. De flesta av studierna som har presenterats i det här kapitlet har tagit plats i 

en arbetsrelaterad miljö, vilket varit ett medvetet val från vår sida då vi ville komma 

så nära vårt eget ämne som möjligt. Dock har vi hittat få studier inriktade på 

mångkulturellt samarbete inom restaurangbranschen, vilket vi tolkar som en tydlig 

kunskapslucka i ett annars varierat och högintensivt forskningsfält. Med detta som 

bakgrund anser vi att restaurangen är en intressant social arena att utforska av två 

anledningar: dess höga krav på samarbete och kommunikation samt den stora 

kulturella variationen bland den anställda personalen. 

 

TEORETISKT RAMVERK 
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera det teoretiska ramverk vi valt att använda som 

analysunderlag för denna studie. Vi har valt att kombinera teorier och begrepp från 

två olika socialpsykologiska utgångspunkter som kommer agera ryggrad för vårt 

analysarbete, och förhoppningsvis hjälpa oss att besvara båda våra frågeställningar. 

Som stöd och utgångspunkt i vår kartläggning av arbetsplatsens struktur har vi valt att 

använda Göran Ahrne och Nils Brunssons organisationsteoretiska ramverk från 

artikeln Organization outside Organizations: The Significance of Partial 

Organization (2011). Vi har valt denna utgångspunkt för att förklara de 

organisatoriska faktorer som på många sätt kan förklara hur en organisation är 

uppbyggd och sammansvetsad. 

 

För att analysera hur individerna uppfattar samarbetet och interaktionen på 



9	  

arbetsplatsen kommer vi att använda oss utav Herbert Blumers bok Symbolic 

Interactionism: Perspective and Method (1969) som teoretisk grund, där vi valt ut ett 

antal centrala begrepp som vi hoppas ska kunna förklara och tydliggöra interaktionen 

och samarbetet inom organisationen. 

 

Göran Ahrne & Nils Brunsson 
 

Alla organisationer bygger enligt Ahrne och Brunsson på en särskild ordning. Utöver 

beslutstagande, som nämns som en förutsättning för att en organisation ska ta form är 

den formella organisationen ett fenomen uppbyggt på ett flertal faktorer (Ahrne och 

Brunsson 2011: 86) För den formella organisationens långsiktiga överlevnad krävs, 

utöver beslutsfattning, även medlemskap, hierarki, regler, övervakning och 

sanktioner. Dessa funktioner och element kan förändras och se olika ut beroende på 

vilken organisation det gäller, men för att ordningen ska förbli förutsägbar och stabil i 

en formell organisation och för att den ska kategoriseras som en sådan måste samtliga 

element finnas i någon utsträckning (Ahrne och Brunsson 2011: 86). 

 

Ahrne och Brunsson menar att dessa faktorer även går att finna utanför de formella 

organisationerna, i så kallade partiella organisationer, som oftast bara innehåller en 

eller ett par av den formella organisationens fundamentala element. Dessa 

organisationer kan finnas utanför, inom eller mellan organisationer (Ahrne och 

Brunsson 2011: 85). Ett exempel på en partiell organisation kan vara en kundklubb 

som ger olika typer av rabatter i en särskild butik, vilket ofta bara inkluderar 

medlemskap och ett fåtal andra, ovan nämnda element. Ett annat exempel kan vara att 

en individ spontant tar kommando i en grupp och leder och visar vägen genom att ta 

ett beslut. Som människor ingår vi ständigt i dessa partiella organisationer, ibland utan 

att vi tänker på det. 

 

Medlemskap är en mycket stor och grundläggande del av organisationer. Utan någon 

form av medlemskap är det omöjligt att avgöra vem som ingår i en organisation eller 

inte. Inom företagsvärlden görs detta genom ett kontrakt eller ett anställningsavtal 

mellan företaget och de anställda personerna. Medlemskap inom en organisation eller 

ett företag innebär ofta att dess medlemmar kan komma att bete sig på ett särskilt sätt 

och ge dem en särskild identitet och tillhörighet som särskiljer dem från icke-
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medlemmarna utanför organisationen. Medlemmarna inom en organisation förväntar 

sig också att bli behandlade på ett speciellt sätt på grund av deras medlemskap. 

Medlemmar kan också bli uteslutna ur organisationen och få sitt medlemskap avslutat 

på grund av olika anledningar, ofta på grund av överträdelse av de regler som alla 

formella organisationer också innehar. (Ahrne och Brunsson 2011: 86) 

 

Formella organisationer innefattar alltid någon form av hierarki. Hierarki innebär att 

någon högre uppsatt inom en organisation kan tvinga en person i en lägre position att 

följa vissa riktlinjer och beslut. Hierarki är alltså organiseringen av makten inom en 

organisation, som bestämmer vem som har mandat att bestämma över vem inom en 

organisation. Ahrne och Brunsson menar att hierarki också kan exemplifieras genom 

social organisering utanför den formella organisationen och tar exemplet om ett antal 

personer som ska ut och segla på en segelbåt. Det första som sker är att gruppen 

bestämmer vem som är kapten. Den här personen kommer bestämma vad och hur en 

aktivitet ska utföras, i alla fall till en viss grad. Kaptenen behöver inte nödvändigtvis 

bestämma allt som gruppen gör, men ofta är det kaptenen som sätter upp gruppens 

översiktliga mål. (Ahrne och Brunsson 2011: 86) 

 

Alla formella organisationer har ett regelverk som dess medlemmar förväntas följa. 

Dessa regler finns ofta i skrift och finns till för att styra och reglera medlemmarnas 

beteende och förehavanden. Ahrne och Brunsson att regler ska separeras från normer, 

som istället innebär mer outtalade och inofficiella strukturer som medlemmarna 

förväntas följa. (Ahrne och Brunsson 2011: 86) 

 

En organisation måste kunna kontrollera och övervaka sina medlemmar, vilket ofta 

görs genom närvaro av exempelvis chefer och arbetsledare, eller med olika typer av 

mätverktyg. En organisation kan också ha ett behov av att övervaka sina medlemmar 

ur ett rent skeptiskt hänseende, så att de inte bryter mot lagar och regler, men oftast 

gäller övervakningen en kartläggning av medlemmarnas prestationer och framgångar 

(Ahrne och Brunsson 2011: 86). 

 

En organisation har också rätt att utfärda vissa sanktioner till sina medlemmar, både i 

positiv och negativ bemärkelse. Om en medlem i en organisation har presterat väldigt 
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bra och i sina överordnades ögon gjort sig förtjänt av en viss belöning, har individer 

med detta mandat rätt att utdela exempelvis beröm, ett pris, eller det kanske 

vanligaste; en löneförhöjning. En negativ sanktion kan vara att begränsa antalet 

positiva sanktioner, men det kan också innebära ett direkt straff, till exempel 

degradering och borttagning av vissa arbetsuppgifter som kan uppfattas som bekväma 

och fördelaktiga. (Ahrne och Brunsson 2011: 86) 

 

Ahrne och Brunsson dissekerar organisation som fenomen på ett mycket praktiskt sätt 

och erbjuder ett antal väldigt användbara begrepp. Med ordning och beslutstagande 

som paraply till de fem organisatoriska pelarna ovan blir organisationen ett 

pragmatiskt och lättöverskådligt fenomen. Ahrne och Brunsson har valt ett direkt och 

pedagogiskt sätt att förklara sin teori vilket också var avgörande i valet av denna teori. 

Vi tror att de begrepp som presenterats ovan blir användbara då vi avser förklara 

några av de bakomliggande och organisatoriska faktorer som påverkar interaktionen 

och samarbetet på vår empiriska plattform. 

 

Herbert Blumer 
 

Socialpsykologen Herbert Blumer (1969: 2) och hans teori om den symboliska 

interaktionismen lägger stor vikt vid hur individen skapar mening av omvärlden 

utifrån interaktionen med andra individer. Till skillnad från tidigare traditionella 

sociologiska teorier, som menar att människans handlingar och uppfattningar om 

världen huvudsakligen determinerades av psykologiska och sociologiska faktorer 

(Blumer 1969: 3), sätts här istället interaktionen och det mellanmänskliga mötet i 

centrum när det gäller skapandet av individens uppfattning av sin omgivning (Blumer 

1969: 4). 

 

En av utgångspunkterna för den symboliska interaktionism är enligt Blumer att 

“individen agerar mot omvärlden på basis av vad den har för betydelse för den 

enskilda individen” (Blumer 1969: 4). Denna premiss kommer vi att använda för att, 

ur individernas perspektiv, förklara hur meningsskiljaktigheter kan uppkomma på 

exempelvis en arbetsplats. Den andra utgångspunkten är att “meningsskapandet 

uppkommer ut sociala interaktioner med andra individer” (1969: 4). Den sista och 

tredje utgångspunkten handlar om att “individen ständigt utför en 
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tolkningsprocess för att förstå sin omvärld” (1969: 5). Den sistnämnda premissen 

kommer vi att använda oss av för att analysera hur individen genomgår dessa 

processer för att omtolka sin omgivning. 

 

Ett av Blumers begrepp som vi kommer att använda är objekt. Blumer beskriver den 

sociala verkligheten som bestående av objekt, och att dessa har olika mening och 

betydelse för olika individer. Objekten kan klassificeras i tre olika kategorier: fysiska 

objekt (en stol eller ett bord), sociala objekt (en arbetskollega eller en chef) samt 

slutligen abstrakta objekt (moraliska principer eller tankar kring samarbete) (Blumer 

1969: 10). Samtliga av dessa objekt har alltså en särskild mening och betydelse för 

individen och det är den mening som individen tillskriver ett objekt som sedan styr 

individens synsätt och beteende i förhållande till objektet. Det kan också innebära att 

grupper av olika människor med olika kulturella bakgrunder kan uppfatta och tolka 

situationer på olika sätt, allt på grund av vilken mening objekten har för dem (Blumer 

1969: 69). Vi hoppas få användning för detta begrepp då det kan hjälpa oss att 

förklara olika beteenden i relation till våra frågeställningar. Fokus kommer ligga på 

hur kulturen kan påverka meningen och innebörden av olika objekt. 

 

Enligt Blumer (1969: 8) går den mänskliga interaktionen att dela upp i två delar: 

symbolisk interaktion och icke-symbolisk interaktion. Det sistnämnda innefattar de 

spontana och impulsiva reaktioner som sker utan vidare reflektion, medan en 

symbolisk handling snarare handlar om att först reflektera över omgivningen och 

andra individers handlande innan vi agerar själva. I denna uppsats kommer vi att 

fokusera på den symboliska interaktionen och de meningsbärande gester som används 

på ett mer medvetet plan i interaktionen mellan två eller flera individer. (Blumer 

1969: 9) 

 

Ett tredje begrepp som vi kommer att använda är förenat handlande, översatt från 

Blumers joint action. Förenat handlade är en komplicerad process där individer inom 

en viss kontext först identifierar och kartlägger omgivningens agerande för att sedan 

sammankoppla de enskilda individernas handlingar och skapa en större helhet 

(Blumer 1969: 16). Vår studie handlar om samarbete i en mångkulturell kontext och 

det kommer därför bli intressant att undersöka möjligheterna till samarbete utifrån 
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detta koncept och se hur individerna tillsammans löser olika typer av situationer. 

Blumer menar att dessa kollektiva sammanströmningar inte bara bygger på etablerade 

normer, utan också till stor del beror på interaktionens natur och förmåga att skapa 

nya samarbetsmönster för utförande av olika uppgifter. (Blumer 1969: 16) 

 

Blumers text erbjuder oss en djupdykande genomgång i den symboliska 

interaktionismen och var således ett lätt val i processen att ta fram ett teoretiskt 

ramverk för analysen av beteendet inom organisationen vi valt att studera. Vi tror att 

de grundläggande principer och begrepp som Blumers bok är uppbyggd på kommer 

kunna hjälpa oss att besvara de frågeställningar vi ämnar besvara i denna uppsats. 

 

METOD 
 

I detta kapitel presenteras vår metodologiska ansats och de överväganden vi tagit 

hänsyn till under genomförandet av både vår observations- och intervjustudie. Vi 

kommer först och främst att beskriva och argumentera för vår kvalitativa 

forskningsstrategi och de metoder vi använt oss av i insamlandet av vårt empiriska 

material, samt vilken roll förstudien spelat i valet av dessa metoder. Vi kommer sedan 

att fortsätta med att gå igenom hur vi valt och arbetat med uppsatsens urval och 

forskningsfält, samt hur vi valt att koda och slutligen analysera det insamlade 

materialet. Vidare så kommer vi även att diskutera reliabilitet, validitet såväl som de 

etiska överväganden som vi tagit hänsyn till under metodtillämpningen. Våra 

teoretiska utgångspunkter i detta kapitel har sin grund i främst Patrik Aspers 

Etnografiska Metoder (2011), Sharan Merriams Fallstudien som Forskningsmetod 

(1994) samt Steinar Kvale och Svend Brinkmanns Den Kvalitativa 

Forskningsintervjun (2009). 

 

Val av metod 
 

Syftet med denna studie är att försöka förstå och analysera samarbetet och den 

meningsskapande interaktionen på en arbetsplats med mångkulturell prägel. Det är 

därför viktigt att förstå hur de anställda själva upplever situationen och vilka fördelar 

och potentiella utmaningar det kan innebära. Vi har antagit en ansats med inspiration i 

både fenomenologi (Aspers 2011: 24) och etnografi (Aspers 2011: 13), då det lämpar 
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sig väl till studier med fokus på social interaktion. Av den anledningen har vi också 

valt att tillämpa en kvalitativ metod i form av främst djupgående intervjuer, men 

också dolda observationer i fältet som ett komplement till vår intervjustudie. Vi förde 

i ett tidigt stadie diskussioner om att eventuellt anta en kvantitativ ansats, men kom 

slutligen fram till att det inte var tillämpbart då vi avsåg utforska hur och varför ett 

särskilt beteende uppstår, snarare än att mäta frekvensen av beteendet. 

 

Att vi ville göra en djupgående intervjustudie var vi överens om tidigt. Men med tiden 

insåg vi också värdet i att komplettera intervjuerna med ytterligare en 

forskningsmetod. Valet föll på dolda observationer då vi ansåg att det kunde ge oss 

större insyn och förståelse av dynamiken på arbetsplatsen och en extra dimension i 

vårt analysarbete. Genom dolda observationer kunde vi dels få en större förståelse för 

resultaten från intervjustudien då vi faktiskt sett dessa beteenden ur ett 

förstahandsperspektiv, men det skulle också kunna ge oss en utökad insikt i hur 

arbetet och organisationen är strukturerad i stort (Repstad 2007: 41). 

 

Förstudien 
 

Under förarbetet till denna studie genomförde vi en mindre förstudie i syfte att pröva 

såväl frågeställning som metod och teori. Aspers (2011: 74) menar att en förstudie ger 

forskaren en möjlighet att närma sig fältet och bilda sig en uppfattning om en lämplig 

forskningsstrategi. Vi genomförde en intervju med en person, som vi på förhand 

visste var för närstående för att resultatet skulle kunna valideras, men hoppades ändå 

att det skulle kunna ge oss svar på vissa av de frågor vi hade. Både ämnet, teorin och 

den metodologiska ansatsen har sedan dess förändrats radikalt, men förstudien har i 

efterhand ändå visat sig vara värdefull, då det gav oss en större förståelse för fältet 

och en idé om vad vi kunde förvänta oss av framtida intervjuer. 

 

Observationerna 
 

Utöver de kvalitativa forskningsintervjuerna, som vi beslutat oss om att genomföra 

tidigt, valde vi också att genomföra 5 dolda observationer i fältet vid två av 

snabbmatskedjans restauranger i Stockholm och Uppsala. Vi antog rollen som kunder 

på de restauranger där observationsstudien tog plats och observerade personalen på 
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arbetsplatsen. Vi valde detta som en kompletterande metodologisk ansats för att få 

mer kunskap och insikt om främst organisationens formella och informella struktur, 

men också för att få se samarbetet och interaktionens dynamik ur ett 

förstahandsperspektiv (Repstad 2007: 41). 

 

Våra observationer utgick från en enklare observationsguide (se Bilaga 1) där fokus 

låg på att kartlägga och tolka personalens beteende, både som individer och som 

grupp, i relation till den organisatoriska strukturen. Observationsguiden gjordes enligt 

Sharan Merriams metodik (Merriam 1994) och syftet var att observera miljön, 

personalen, symboler samt interaktionistiska aktiviteter och samspel av olika slag. 

Med hänsyn till vårt fokus försökte vi placera oss vid ett bord nära den 

beställningsdisk där kassapersonalen möter gästerna. Vårt läge gav oss även insyn in i 

en annan viktig del av verksamheten, nämligen restaurangens kök. Vår placering 

möjliggjorde tydliga observationer och även visst inlyssnande av den 

kommunikationen som skedde mellan såväl kunder som medarbetare. 

 

För att på bästa sätt memorera våra observationer tog vi fältanteckningar både för 

hand och med hjälp av en dator. Enligt Aspers är fältanteckningar ett vitalt verktyg att 

samla empiriskt material för senare analys. Fältanteckningarna ger en beskrivning av 

situationen och den miljö som forskaren fann sig i under observationen, vilket ger 

denne en möjlighet att gå tillbaka och reflektera vidare kring detta vid senare tillfälle 

(2011: 121). Våra anteckningar utgjordes av de intryck vi fick och de slutsatser vi 

drog av de bevittnade händelserna. Enligt Aspers befinner sig forskarens i ett kritiskt 

läge precis i början av observationen då forskaren för första gången sätter sig in i 

forskningsmiljön och utsätts för sina första intryck av den specifika miljön (2011: 

121-122), varpå också en stor del av våra anteckningar också skedde under den 

inledande perioden av våra observationer. 

 

Den kvalitativa intervjustudien 
 

Intervjuerna i denna studie är av semistrukturerad art vilket innebär att intervjuerna 

har sin grund i en intervjuguide (se Bilaga 2) med ett antal frågor som vi använt som 

utgångspunkt för intervjuerna. Vår semistrukturerade struktur gav oss dock friheten 

att inte vara begränsade till de frågor vi sammanställt på förhand, utan lämnade 
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även utrymme för spontana och kompletterande följdfrågor (Aspers 2011: 143). 

Skälet till varför vi använde oss av en semistrukturerad intervjuguide var för att vi 

ville skapa ett öppet och naturligt samtal mellan intervjuaren och respondenten, men 

att samtidigt också behålla strukturen och kopplingen till ämnet. Aspers (2011: 143) 

menar att forskaren, med hjälp av förutbestämda frågor och teman får möjlighet att 

styra samtalet mot det valda ämnet. Intervjuguiden består av 18 frågor med tydlig 

koppling till vårt ämne som avser producera svar som kan besvara frågeställningen i 

vår studie. Vi har antagit en deduktiv ansats, vilket innebär att frågorna i studien 

grundar sig på vårt teoretiska ramverk (Aspers 2011: 32). Syftet med detta var att 

underlätta framtida kodning och analys av det empiriska materialet. 

 

Intervjuguiden börjar med att respondenten får berätta lite om sig själv och dennes 

kulturella bakgrund samt hur länge personen arbetat inom organisationen. Syftet med 

detta var också att vi ville skapa ett lättsamt och öppet klimat för att ge både oss själva 

och respondenten bästa möjliga förutsättningar inför de stundande huvudfrågorna. 

Intervjun fortsatte sedan med ett antal frågor som berör kultur, samarbete samt ett 

antal frågor som behandlar interaktionen på arbetsplatsen. 

 

Genomförande, databearbetning och kodning 
 

Vår första kontakt med respondenterna skedde genom två olika metoder: via 

befintliga kontakter och genom allmän förfrågan via sociala medier. Oavsett 

kontaktmetod så var vi noggranna med att i ett tidigt stadie förklara studiens syfte och 

hur vår metod såg ut. De respondenter som accepterade erbjudandet om att ställa upp i 

studien fick sedan själva välja var de ville bli intervjuade rent geografiskt, då vi ville 

säkerställa att personen kände sig trygg och bekväm i den miljö som valdes. Vi 

genomförde totalt 10 intervjuer som vardera tog omkring 45 minuter att genomföra. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen på våra respektive 

mobiltelefoner. Vi informerade respondenterna om att inspelningen skulle raderas 

efter att materialet transkriberats och godkänts av vår examinator. Fördelen med 

denna metod är att intervjuaren kan koncentrera sig fullständigt på samtalet istället för 

att föra anteckningar för hand. Inspelningarna gav oss en möjlighet att lyssna igenom 

materialet flera gånger och resulterade även i mer korrekta och autentiska 

transkriberingar. 



17	  

Kodningen av det empiriska materialet genomfördes under två faser i denna studie. 

Materialet kodades inledningsvis genom själva intervjuguiden, som är uppdelad i 

olika teman efter uppsatsens ämne och frågeställningar. De teman som vi valt att dela 

in intervjuguiden efter, är kultur, samarbete och kommunikation som var för sig 

innehöll ett antal frågor med koppling till våra frågeställningar.  Iden med denna 

uppdelning fick vi från vår deduktiva ansats av vår förstudie, där dessa begrepp kom 

att visa sig vara centrala (Aspers 2011: 169). I och med detta kändes det rätt att vi 

skulle fortsätta i samma spår och begreppen fungerade vidare som koder och var en 

grundlig struktur för det insamlade materialet efter intervjuerna var klara och 

färdigställda (Aspers 2011: 168).  

 

När vi senare satt och arbetade med det insamlade materialet hade vi färdiga koder för 

att sortera materialet. Med hjälp av koderna kultur, samarbete, och 

kommunikation kunde vi lättare hitta ytterligare intressanta mönster och teman som 

våra respondenter förmedlade (Aspers 2011: 169). För att illustrera och exemplifiera 

vårt kodningsarbete och vår analys nämner vi här hur det kunde se ut. När vi arbetade 

med en fråga, exempelvis: Vad tror du kommunikation innebär för samarbetet?, så 

fanns det olika svar bland respondenterna men vi hittade även gemensamma nämnare 

bland svaren. Det vi gjorde då var att färga de olika svaren med hjälp av 

datorprogrammet Microsoft Word för att kunna se vilka svar som var mer 

framträdande respektive vilka som var mindre framträdande. 

 

Forskningsfältet 
 

Forskningsfältet för denna studie är en multinationell snabbmatskedja med närvaro i 

stora delar av landet. Mer specifikt valde vi ut av två av kedjans restauranger, en i 

Stockholm, och en i Uppsala. Vi ansåg detta fält passande av flera anledningar, men 

först och främst då det är ett bra exempel på en arbetsmiljö där individer måste 

samarbeta och interagera med varandra för att nå framgång. En annan avgörande 

anledning var arbetsplatsens erkända funktion som en inkörsport till arbetsmarknaden 

för många personer från olika delar av samhället, vilket lett till en påtaglig 

mångkulturell prägel, inte minst i Stockholm och Uppsala där studien tagit plats. Sist 

men inte minst var även tillgängligheten avgörande, då det valda fältet gav oss 

möjligheter att genomföra både intervjuer, där en tillräcklig population var relativt 
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lätta att hitta då organisationen är en stor och populär arbetsgivare, och observationer, 

då restaurangerna är öppna lokaler med generösa öppettider, utan större bekymmer. 

 

Urvalet 
 

Urvalet i denna studie består av individer som är anställda och arbetar på företaget vi 

valt att undersöka. Som tidigare nämnt har vi kommit i kontakt med våra respondenter 

genom två olika metoder: via befintliga kontakter och genom allmän förfrågan på 

sociala medier. Personerna vi nådde med hjälp av dessa metoder ledde oss sedan 

vidare till fler personer som var intresserade av att delta i studien, via så kallad 

snöbollsselektion (Aspers 2011: 95). 

 

Presentation av studiens respondenter 
 

Respondenterna i vår intervjustudie var totalt tio stycken till antalet, varav samtliga 

var anställda av organisationen vid intervjutillfället. Fyra av dessa hade jobbat mindre 

än ett år, två hade jobbat strax över ett år, och resterande fyra hade jobbat för företaget 

under mer än tre år. Respondenterna har olika roller och positioner inom 

organisationen, och sträcker sig från allt från heltidsanställda arbetsledare till 

deltidsanställda kassabiträden. 

 

Då vi var intresserade av att undersöka hur kultur påverkar möjligheterna till 

samarbete och interaktion ställde vi inledningsvis ett antal frågor i syfte att kartlägga 

respondenternas egen bakgrund och vana att umgås med individer från andra kulturer. 

Samtliga respondenter är födda i Sverige, men trots detta anser ett flertal av 

respondenterna att de av olika anledningar har en annan kultur än enbart den svenska. 

Den största anledningen till detta var att föräldrarna härstammar från ett annat land 

eller har en annan religion. Men oavsett bakgrund så ansåg samtliga respondenter att 

de var vana att umgås med personer från andra kulturer än deras egen, och att de ser 

mångkultur som något positivt, även om det kan finnas vissa utmaningar. 

 

Reliabilitet och validitet 
 

I alla typer av vetenskaplig forskning är det viktigt att tänka på reliabiliteten och 
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validiteten av den studie som ska genomföras. Kvale & Brinkmann (2009: 263) menar 

att reliabilitet i en kvalitativ intervjustudie är tillförlitligheten i de svar som 

respondenterna ger under intervjustudien. Som forskare är det därför viktigt att 

försäkra sig om att respondenten inte påverkas av omgivningen, utan ges bästa 

möjliga förutsättningar för att formulera liknande svar som personen hade gett på 

samma fråga i en naturlig situation. Inom intervjuforskning kan exempelvis ledande 

frågor påverka reliabiliteten negativt (ibid) då det styr och begränsar respondentens 

möjlighet att svara fritt. Med detta i åtanke har vi haft för avsikt att utforma så öppna 

frågor som möjligt i vår intervjuguide, med fokus på hur- och varför-frågor snarare än 

frågor som inbjuder till ja- och nej-svar. 

 

En annan aspekt av reliabiliteten som berör vår studie är själva ämnet som vår studie 

handlar om. Diskussioner kring kultur och frågor som vidrör etnicitet kan i många fall 

vara ett känsligt ämne, där man helst vill svara på ett omtänksamt och på ett 

beaktansvärt sätt. I anknytning till detta, då vi var två personer med två olika 

kulturella bakgrunder fanns det en risk att svaren på intervjuerna skulle skilja sig 

beroende på vem av oss som intervjuade (ibid). Under studiens gång fick vi dock en 

övertygelse om att denna risk var ytterst minimal då vi, som tidigare nämnt har öppna 

frågor i våra intervjuer, men också för att vår studie handlade mycket om kulturella 

skillnader snarare än etniska skillnader vilket resulterade i ett minskat fokus på att 

nämna eller peka ut skillnader mellan olika specifika etniciteter. 

 

Validitet innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009: 264) att man som forskare bör 

kontrollera att studien verkligen undersöker det man avser att undersöka. De nämner 

vidare att validering är ett bevis på forskarnas hantverksskicklighet, och är något som 

forskaren bör arbeta med under hela forskningsprocessen (ibid). Validitetsprocessen 

innebär bland annat att i planeringen av intervjuguiden se till att ha relevanta och 

adekvata intervjufrågor som avser att inhämta information från respondenterna som är 

relevant för studien. 

 

Vi är två personer som genomfört denna studie, vilket kan innebära en fördel gällande 

studiens validitetsgranskning. Då vi tillsammans har analyserat det empiriska 

materialet har vi ständigt dubbelkollat och hjälpt varandra att försöka uppnå en 
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korrekt tolkning av resultaten. Detsamma gäller för observationsstudien, där vi haft 

fördel av att vara två observatörer. Vi har under arbetets gång upptäckt att vi 

kompletterat varandra vilket bidragit till en mer detaljrik och varierad bild av ämnet. 

 

Etiska överväganden 
 

Under förberedandet av vår kvalitativa intervjustudie tog vi ett antal etiska 

överväganden i beaktning som vi var noggranna att följa under utförandet av arbetet. 

Exempelvis informerade vi respondenterna om studiens syfte innan intervjustudien, 

vilket gjorde att deltagarna kunde bilda sig en uppfattning av studiens syfte och 

utifrån innehållet frivilligt kunde medverka i undersökningen. Vi informerade även 

våra intervjupersoner om att samtalet skulle spelas in, och att detta görs i rent 

forskningssyfte, samt att inspelningarna skulle raderas från respektive 

inspelningsenhet direkt efter att transkriberingarna var färdigställda. Vi var också 

tydliga med att respondenterna skulle förbli anonyma och att de fick avbryta intervjun 

närhelst de önskade. Ytterligare en aspekt som vi var tydliga med var att vi 

informerade respondenterna om att vi ämnade intervjua dem utifrån deras 

yrkesmässiga roll snarare än som privatpersoner. 

 

Vi var noggranna med att hitta en trygg miljö där vi kunde genomföra intervjun i lugn 

och ro och där respondenten kände sig trygg, varför personen i fråga fick välja platsen 

för intervjun. Många av frågorna i intervjustudien är av reflekterande art och vi är av 

den bestämda uppfattningen att det därför var viktigt att informanterna kände sig 

bekväma i intervjumiljön, något som även Trost poängterar som en viktig aspekt i en 

kvalitativ intervjustudie (2005: 44). 

 

Gällande observationsstudien så tog vi även där hänsyn till ett antal etiska 

överväganden i utformandet av vår studie. Då observationen tog plats i en fullt 

offentlig miljö på tidigare nämnda restauranger tog vi beslutet att inte be varken 

ägare, platschef eller personal om tillstånd för observationen. Vi hade en idé om att 

fotografera miljön kring beställningsdisken för att fånga den dynamik som på många 

sätt präglar den forskningsmässiga kontexten. Efter vidare diskussion valde vi dock 

att inte använda dessa bilder i slutversionen av denna kandidatuppsats, bland annat då 

Aspers menar att individer i fältet inte bör utlämnas utan tillåtelse (2011: 117). 
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RESULTAT OCH ANALYS 
 

Följande kapitel kommer att redogöra och presentera en både övergripande och 

detaljerad bild av resultaten från vår observationsstudie såväl som vår kvalitativa 

intervjustudie. Det empiriska materialet kommer kontinuerligt att analyseras och 

tolkas med hjälp av det teoretiska ramverk som presenterats i tidigare kapitel. 

Resultatpresentationen och analysen av det empiriska materialet i denna uppsats 

kommer att utgå från våra frågeställningar. 

 

Vi har valt att undersöka samarbetet på en mångkulturell arbetsplats, och därför 

kommer den första delen av detta kapitel att fokusera på själva organisationen där vi 

genomfört vår studie. Detta gör vi för att skapa rätt förutsättningar för att kunna förstå 

hur arbetsplatsen och arbetet är strukturerat och organiserat i stort, samt för att bättre 

kunna analysera olika beteenden inom organisationen. En organisation i sig kan både 

styra och reglera hur individerna inom organisationen handlar och agerar, och vi anser 

därför att en utförlig kartläggning av organisationen kan öka förståelsen av dessa 

beteendemönster, placera dem i ett sammanhang och undersöka vad som ligger till 

grund för dem. Den första delen har sin empiriska grund i de observationer som 

genomförts. Det empiriska materialet kommer huvudsakligen att tolkas och analyseras 

med utgångspunkt i Ahrne och Brunssons organisationsteoretiska ramverk, men också 

utifrån begrepp som använts inom Blumers symboliska interaktionism. 

 

Den andra delen av detta kapitel kommer att fokusera på hur respondenterna i vår 

intervjustudie upplever möjligheterna till samarbete och interaktion i ett 

mångkulturellt arbetsklimat. Avsnittet kommer gå igenom och analysera det 

empiriska materialet och de teman vi stött på under vår intervjustudie. Detta kommer 

att göras med ständigt stöd och hänvisning till Blumers begrepp och teorier. 

 

Organisationen 
 

Hur ser arbetsstrukturen ut på arbetsplatsen, och vilka förutsättningar finns det för 

samarbete bland personalen? 

 

Arbetet på restaurangen är organiserat som en kedja av olika funktioner, där varje 
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funktion har ett tydligt och utarbetat syfte. Kedjan börjar när en kund äntrar 

restaurangen och går fram till beställningsdisken, eller kassan, där kunden först gör 

sin beställning hos ett kassabiträde. Kassabiträdets funktion är att möta kunden, ta 

emot beställningen och registrera betalningen. Efter att kassabiträdet registrerat 

beställningen så skickas den elektroniskt, utan någon verbal kontakt, till restaurangens 

kök. Köket ligger i anslutning till beställningsdisken, precis bakom kassalinjen. Maten 

tillreds med ett antal köksbiträden placerade på olika stationer: bröd, sallad, dressing, 

kött och slutligen inslagning. När maten är färdig placeras den färdiga beställningen i 

ett värmeskåp som fungerar som en varukanal mellan köket och kassan. Kassabiträdet 

levererar sedan den färdiga maten till den beställande kunden. Kassabiträdet är även 

ansvarigt för att tillgodose diverse beställningar av dryck, pommes frites och övriga 

tillbehör som kunden önskar. Deras arbete planeras, stöttas och övervakas av ett antal 

arbetsledare som ser över och stöttar arbetet på restaurangen (Fält-anteckningar, 

Observation 1-2) 

 

Kassa- och köksbiträdenas roller är specialiserade och deras specifika arbete är 

samtliga vitala för restaurangens drift. Fokuset på individen inom organisationen har 

också visat sig i intervjustudien, där respondenterna vid ett flertal tillfällen nämnt de 

olika individualistiska incentiv och belöningssystem som finns inom organisationen, 

ofta i form av interna tävlingar och utmärkelser likt veckans säljare och månadens 

medarbetare. Men trots att den största delen av arbetet sker individuellt, är de olika 

funktionerna på många sätt ihopkopplade och sker i synergi med varandra. Detta 

innebär att en stor del av samarbetet på restaurangen alltså blir synligt först från ett 

makroperspektiv, snarare än på individnivå, då de olika aktörerna främst sköter sitt 

eget individuella arbete, likt byggstenar som tillsammans bidrar till en större, 

dynamisk helhet. (Fältanteckningar, Observation 3-4) 

 

Organisationsstrukturen och det system som beskrivits ovan finns till för att styra och 

reglera de anställdas beteenden på arbetsplatsen, och för att skapa en översiktlig och 

tydlig ordning. Formella organisationer är uppbyggda på ett antal grundläggande 

element i syfte att skapa struktur och ordning. För att ett företag ska nå långsiktig 

överlevnad krävs, menar Ahrne och Brunsson att det måste finnas någon form av 

medlemskap, hierarki, regler, övervakning samt slutligen sanktioner inom 
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organisationen (2011: 86-88). Nedan kommer vi att använda dessa begrepp för att 

kartlägga förutsättningarna för samarbete på den arbetsplats vi valt att undersöka. 

 

Medlemskapet som Ahrne och Brunsson nämner, är grundläggande för samarbetets 

existens då det är den faktor som tillåter en person att bli en del av arbetsplatsen 

(Ahrne och Brunsson 2011: 86). Detta gör sig synligt framför allt genom den 

arbetsuniform och namnbricka som samtliga anställda bär på sitt vänstra bröst. 

Organisationens medlemmar gör sig också synliga genom det faktum att de befinner 

sig på beställningsdiskens insida, medan kunderna, tillika icke-medlemmarna står på 

motsatt sida av disken. Det finns även interna medlemskapssymboler som fyller olika 

funktionella och hierarkiska syften. Till att börja med bär kassapersonalen och 

köksbiträdena olika uniformer. Kassapersonalen bär ljusblåa skjortor och mörka 

byxor medan kökspersonalen bär svarta skjortor, mörka byxor samt keps och förkläde 

med företagets emblem. Från ett observatörsperspektiv är detta logiskt då 

kassapersonalen, som bär en mer iögonfallande klädsel, har den främsta kontakten 

med kunderna. Kökspersonalen däremot, som har en mer tillbakadragen roll, bär mer 

arbetsanpassad klädsel då de måste möta vissa hygieniska krav och bestämmelser. 

Som nämndes ovan har vi även observerat vissa hierarkiska symboler på 

arbetsplatsen, exempelvis bär arbetsledarna vita, och vad som ser ut som mer 

exklusiva skjortor. (Fältanteckningar, Observation 1-5) 

 

Organisationens hierarki (Ahrne och Brunsson 2011: 86) gör sig även tydlig genom 

det rörelsemönster som går att se bakom disken. Köks- och kassabiträdena är som 

tidigare förklarat utspridda på olika specialiserade stationer. Arbetsledarna däremot är 

inte låsta till en viss funktion, utan är mer rörliga och förflyttar sig istället mellan de 

olika stationerna efter behov. Till skillnad från köks- och kassabiträdena så kan alltså 

arbetsledarnas samarbete synas på ett mer individuellt plan, då de håller en ständig 

kommunikation med de olika delarna av restaurangen och har en mer flexibel roll där 

de kan rotera och stötvis skifta fokus mellan de olika stationerna så att arbetskedjan 

hela tiden är i fas med det varierande kundtrycket. På det sättet sammansvetsar 

arbetsledarna de olika funktionerna på restaurangen och fungerar både som 

motivationshöjare och övervakare. (Fältanteckningar, Observation 1-5) 
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Ahrne och Brunsson (2011: 87) nämner även vikten av regler och sanktioner, vilket 

blivit mer synligt under intervjustudien än under våra observationer. Det blev under 

observationerna tydligt att det fanns ett flertal regler som personalen hela tiden följde, 

men vi lyckades inte observera några överträdelser eller dylikt i realtid. Under 

intervjustudien däremot visade det sig att ett flertal av respondenterna under sin tid 

som anställda bevittnat olika typer av konflikter mellan organisationen och dess 

anställda. Ett tydligt exempel var att individer, ofta av kulturella skäl, inte varit villig 

att anpassa sig till vissa organisatoriska bestämmelser och därmed haft svårt för att 

samarbeta. Detta har resulterat den specifika personen fått uppleva negativa 

sanktioner i form av exempelvis uppsägning. Det finns även olika typer av positiva 

sanktioner, där den allra vanligaste är beröm från arbetsledarna, ofta när personalen 

gjort något extra bra eller visat prov på bra samarbete. Med andra ord så kan vi, trots 

den individuellt fokuserade och aningen strikta arbetsuppdelningen, ändå se hur egna 

initiativ och en samarbetsvillig attityd resulterar i uppskattning från organisationens 

ledning. Att de anställda, trots en rigid organisationsstruktur, visar prov på en vilja att 

hjälpa sin omgivning kan kopplas till Blumers teori om förenat handlande (1969: 18). 

Teorin handlar i korthet om individer i grupp och deras ömsesidiga strävan att anpassa 

sina egna handlingar efter omgivningen och olika situationer som uppstår för att 

försöka utöva ett beteende som passar in, vilket leder till att de tillsammans försöker 

bygga upp en större, sammankopplad aktion som gynnar fler än bara individen själv 

och för gruppen framåt. 

 

Samarbetet och interaktionen 
 

Hur uppfattar de anställda möjligheterna till interaktion och samarbete på en 

mångkulturell arbetsplats? 

 

En generell och genomgående uppfattning bland respondenterna i intervjustudien var 

att kommunikation är en viktig faktor i skapandet av ett produktivt samarbete på 

arbetsplatsen, och framhålls som en nyckel till att öka samarbetsviljan hos 

respondenterna i vår intervjustudie. Detta resultat har stöd i Blumers text, där han 

menar att ett av de grundläggande villkoren för symbolisk interaktionism är 

individens förmåga att förstå sin omvärld. Processen att bilda sig en uppfattning om, 

och kunna relatera till omgivningen och en särskild kontext sker genom vår 



25	  

interaktion med andra människor, där både verbal och icke-verbal kommunikation 

spelar en avgörande roll (Blumer 1969: 4). En av respondenterna uttrycker det på det 

här sättet: 

 

“Det är viktigt att man förstår varandra och att det inte blir feltolkningar. Det 

behöver inte handla om tänka likadant, bara att man kommunicerar rätt så att alla 

förstår. När man jobbar i grupp är samarbetet viktigt, att man kan kommunicerar 

bra. Kommunicerar man inte bra kommer allt misstolkas och då är det inte 

samarbete. Därefter blir det mycket problem…” (Respondent 6) 

 

God kommunikation på arbetsplatsen har alltså ett viktigt syfte rent praktiskt då det 

underlättar förståelsen och informationsflödet mellan medarbetarna. Att kommunicera 

med sina kollegor handlar med andra ord om att underlätta för sig själv och sina 

kollegor genom att prata, så att alla personer, oavsett bakgrund förstår och är 

informerade om vad som pågår på restaurangen. En annan respondent beskriver det 

såhär: 

 

“[Kommunikation] är viktigt, så att allt flyter på. Man gör sina egna uppgifter och 

allt rullar på som vanligt. Men om man ska lämna sin position och typ hämta något 

på lagret så måste man prata. Man kan inte bara vara helt tyst och gå iväg. Då vet 

ingen vad som händer och det blir kaos.” (Respondent 3) 

 

Trots den individuella stationsindelningen som redovisats i föregående avsnitt så 

påvisas återigen vikten av medarbetarnas kommunikation och hur viktigt det är för att 

restaurangens drift ska fungera så smidigt som möjligt. Enligt de svar våra 

respondenter gett oss har vi också sett en annan dimension av kommunikationen på 

arbetsplatsen, utöver den strikt arbetsrelaterade. Denna dimension handlar om att en 

individ ska känna sig som en del av gruppen, känna tillit och kunna kommunicera 

öppet med sina kollegor: 

 

“Hur man skapar bra samarbete? Man respekterar varandra, lyssnar på varandra, 

hjälper varandra. Man bryr sig om dem man jobbar med helt enkelt, på en 

professionell nivå.” (Respondent 1) 
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Med andra ord fungerar kommunikationen mellan individerna inom organisationen 

som mer än bara ett sätt att underlätta arbetet. Det fungerar även som ett smörjmedel 

för sociala relationer och används som ett verktyg för att känna koppling och 

tillhörighet till de andra medarbetarna. 

 

Som en del av kommunikationen på arbetsplatsen och hur detta påverkas av den stora 

kulturella variationen hos medarbetarna nämndes språket som en viktig faktor för att 

skapa kommunikation och samarbete på arbetsplatsen. Detta blev främst tydligt i 

situationer där personer med olika kulturella och geografiska ursprung arbetar ihop 

och det av olika anledningar uppstår någon form av språk- eller 

kommunikationsbarriärer: 

 

“Jag tänker oftast inte på att vi är så många kulturer, det är liksom fokus på jobbet. 

Men med vissa personer kan ju språket bli ett problem, man får förklara flera gånger 

för man pratar inte på samma sätt, det är ett snabbt och ibland stressigt jobb så det 

kan skapa lite strul.” (Respondent 10) 

 

Respondenten menar att språkskillnader är något som blir märkbart främst i 

interaktionen med kollegor som har en annan bakgrund än respondenten själv. 

Respondenten menade att det var viktigt med en gemensam språkförståelse för att 

kunna samarbeta och utföra arbetet effektivt på arbetsplatsen, som stötvis har ett 

väldigt hektiskt arbetstempo. Om någon inom arbetsgruppen då inte förstår vad någon 

annan säger, menar, eller refererar till så försvårar det möjligheterna att handla eller 

reagera på ett förväntansfullt sätt. En annan respondent berättar på liknande sätt hur 

bristen på ett gemensamt språkbruk kan leda till vissa problem: 

 

“Språket kan påverka såklart, utan det kan man ju inte kommunicera lika bra... Vi har 

en kille just nu faktiskt som inte kan så bra svenska, och det kan bli lite svårt ibland.” 

(Respondent 4) 

 

Vidare så menade respondenterna att tydlig kommunikation även inkluderar den icke-

verbala kommunikationen på arbetsplatsen. Att kunna förstå sin omgivnings 

intentioner och beteenden, även utan verbal kontakt är viktigt för att arbetet ska flyta 
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på bra, då det inte alltid finns tid för att förklara och motivera sitt beteende i den 

höghastighetsbransch som restaurangen befinner sig i, och på många sätt definierat 

med sitt utarbetade arbetssätt. En annan respondent menar följande: 

 

“Kroppsspråket är viktigt, särskilt vid stressiga situationer. Språkbarriärer har gjort 

att vi blivit tvungna att avläsa varandras avsikter, vad dem menar och försöka komma 

fram till något med hjälp av kroppsspråk istället. Man kan peka, visa och använda 

rörelser. Är man lite kreativ så får man till slut reda på vad den personen vill.” 

(Respondent 9) 

 

Det är alltså viktigt att kunna avläsa sin omgivnings intentioner, detta gäller i 

synnerhet under stressiga situationer där man inte hinner eller har rätt verktyg att 

kommunicera verbalt. Blumer poängterar (1969: 9) gesternas betydelse för den 

symboliska interaktionismen där en kroppslig gest kan hjälpa andra aktörer att tolka 

avsikter och förbereda kommande handlingar. Vidare berättar en respondent följande 

om den icke-verbala kommunikationen, och de problem som kan uppstå när individer 

med olika kulturer kommunicerar med hjälp av gester på arbetsplatsen: 

 

“Det finns vissa saker som kan vara besvärliga, ibland kan kroppsspråk betyda något 

för en person, medan jag kanske uppfattar det på ett helt annat sätt. Det finns ett 

exempel, när jag visade "tummen upp" till en kollega med utländsk bakgrund, vilket 

jag misstänker betydde något helt annat i hennes kultur... och hon reagerade 

konstigt.” (Respondent 4) 

 

Enligt respondenten uppkommer det situationer där den icke-verbala 

kommunikationen kan vara bristfällig på grund av kulturella skillnader. Detta 

påverkar samarbetet då det inte finns någon gemensam förståelse för kroppsliga gester 

som en särskild person utför. Blumer nämner vikten av tolkandet av andras handlingar 

som en stor del inom symbolisk interaktionism. För att individen ska kunna agera på 

ett sätt som förväntas av den personen som utför handlingen så måste det finnas en 

gemensam tolkningsgrund (Blumer 1969: 8). I detta fall handlade det om att en 

allmän gest misstolkades eftersom gesten hade en annan betydelse för kollegan. 

Sådana missuppfattningar tenderar att kosta energi och kräver förklaringar för att få 
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personen att omtolka situationen vilket kan påverka organisationen då det är väldigt 

tidskrävande, men också de interna relationerna mellan personerna. 

 

Kulturen kan även påverka kommunikationen på andra sätt, exempelvis uppgav en av 

respondenterna att följande situation uppstått tidigare under dennes tid på företaget: 

 

“Kommunikation är som man brukar säga A och O på en fungerande arbetsplats. Du 

måste kunna prata med folk oberoende av saker som kultur, kön och sexuell läggning. 

Vi har haft personer som haft problem med det, då rasar allt.” (Respondent 2) 

 

I anknytning till detta berättade en respondent att det fanns en person på dennes 

arbetsplats som inte respekterade sin chef på grund av, vad respondenten uppgav, var 

kulturella skäl: 

 

“Vi hade en kille förut som inte kunde ta order från kvinnor. Vi hade en kvinnlig chef 

men enligt honom kunde inte en kvinna bestämma över honom så det blev jättemycket 

tjafs. Det var hans kultur, så han levde och såg på världen. Nu säger jag inte alla från 

den kulturen är så, men för honom var det allvarligt. Det framgick väldigt tydligt vad 

han tyckte och till slut fick han sparken.” (Respondent 9) 

 

Respondenten berättar vidare att individen kunde ta order från andra kollegor, men 

inte från den kvinnliga arbetsledaren. Individens människosyn, vilket enligt Blumer är 

uppbyggt av dennes abstrakta objekt, som i sin tur påverkar dennes handlingar 

beroende på vilken mening och betydelse objektet i fråga har för individen (1969: 68). 

I detta fall innebar det att personen inte kunde ta order från kvinnor och därmed inte 

var villig att respektera en kvinnlig arbetsledare på grund av personliga, och vad 

respondenterna trodde var kulturella skäl. Detta innebar av naturliga skäl att något 

samarbete mellan personerna inte var möjligt. 

 

Tätt kopplat till kommunikationen och det mångkulturella arbetsklimatet på 

restaurangen var känslan av tillhörighet, som flera av medarbetarna inom 

organisationen ansåg var en viktig del av samarbetet. En annan respondenterna 

uttryckte det på följande sätt: 



29	  

“Du vill känna samhörighet, det är en bra känsla på en arbetsplats. Att man är en del, 

att man hör ihop, som en kompiskrets eller ett fotbollslag. Laganda liksom.” 

(Respondent 6) 

 

Citat ovan tyder på att känslan av att vara en del av en grupp och känna tillhörighet 

med sina arbetskamrater spelar en viktig roll för viljan att samarbeta. Detta kunde 

också manifesteras genom medarbetarnas externa beteende gentemot restaurangens 

kunder, vid exempelvis reklamationer och olika typer av negativ feedback. Flera av 

intervjupersonerna upplevde en stark teamkänsla och grupplojalitet. En av 

informanterna uttryckte detta på följande sätt: 

 

“Om det kommer någon med en kall hamburgare och med klagomål så försöker jag 

inte skylla ifrån mig. Jag kan inte kasta “skiten” på köket, det är ju allas ansvar att se 

till att maten är fräsch och att kunderna är nöjda. Har vi då någon som står i kassan 

och säger ‘men det är inte jag som gjort den’ så har vi misslyckats.” 

(Respondent 1) 

 

Den här typen av grupptänk genomsyrar stora delar av arbetet på arbetsplatsen och 

respondenten menar att istället för att peka ut varandra och skylla ifrån sig när 

kunderna kommer med reklamationer så ska alla ta ansvar för gruppens resultat. Detta 

tankesätt stärker de sociala banden och lojaliteten mellan kollegorna. Om relationen 

till människorna i sin omgivning är stark så finns det goda incentiv för att individen 

ska göra det lilla extra för att hjälpa sina kollegor så att arbetet flyter på bättre. 

 

Vidare så kan vi dock konstatera att ett arbete och en arbetsplats inte alltid betyder 

samma sak för alla personer. Under vår intervjustudie har vi stött på ett flertal olika 

uppfattningar av arbetets värde och mening, vilket kan kopplas ihop med Blumers 

förklaring av objekt (1969: 10). Blumers teori ger en förklaring till hur olika personer 

inom samma kontext kan ha olika perspektiv på en situation och tolka den på olika 

sätt. Detta går att koppla till samhörighet på arbetet då vissa personer kommer till 

jobbet med enda syfte att utföra sitt arbete, vilket ett flertal av respondenterna 

upplever som negativt och något som minskar både samhörighet och 

samarbetsmöjligheter. Om individen däremot ger arbetsplatsen, arbetsuppgifterna och 
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sina kollegor en annan mening och har ett större intresse för att interagera med sin 

omgivning och bli en större del av helheten kan det istället betyda att individen ser 

arbetsplatsen som en social plattform präglad av gemenskap och samarbete, snarare 

än enbart en plats dit individen går för att utföra ett arbete. En av respondenterna 

menade att detta kan vara kulturellt kopplat: 

 

“Vissa personer kommer från kulturer där man kommer till jobbet och gör sin grej 

bara. Arbeta, sen gå hem. Sen har vi folk från andra kulturer, där alla pratar med 

varandra och som vill skapa ett kollektiv, skulle man kunna säga.” (Respondent 2) 

 

Respondenten menar att individer från vissa kulturer är mer benägna att vilja agera 

kollektivt och att den kulturella tillhörigheten i sig kan påverka vissa personers vilja 

att intressera sig för den sociala aspekten av arbetet, och investera känslomässigt i 

arbetsplatsen. Detta kan leda till att personer med dessa egenskaper också lättare 

kommer kunna kommunicera och bygga upp starka relationer med sina kollegor, 

vilket kan leda till mer samarbete på arbetsplatsen. Det fanns dock vissa indikationer 

på att personliga relationer med sina kollegor även kan medföra vissa problem när 

relationen är alltför intim, vilket påverkade både samarbetet och den dagliga driften 

på arbetsplatsen. En av respondenterna menade att i och med dennes roll som 

arbetsledare så fanns det vissa negativa tendenser hos medarbetare med samma 

kulturella bakgrund som personen i fråga. Respondenten menar att dessa medarbetare 

oftast brukar försöka att dra nytta av den intima relationen för att underlätta den egna 

arbetsbördan på arbetsplatsen: 

 

“Ibland har jag anställt folk från min egna kulturella bakgrund och dem tror att vi 

har något extra gemensamt bara för den saken skull, och utnyttjar vår relation i 

arbetet. Det händer att dem maskar och vill ha längre raster... Vi är på jobbet, inte 

hemma!”. (Respondent 7) 

 

Det framgår från citatet ovan att respondenten uppfattar vissa former av samhörighet 

med andra kollegor som ett störande moment i arbetet. Respondenten menar att 

kollegor med samma kulturella bakgrund har en tendens att känna en alltför stark 

personlig anknytning till respondenten eller andra personer inom organisationen och 
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låter den privata relationen få större utrymme än den arbetsmässiga relationen. Detta 

påverkar både driften av restaurangen och samarbetet då det ledde till att 

arbetsledaren själv fick ta över vissa arbetsuppgifter då medarbetarna bland annat tog 

fler och längre raster. Respondenten uppfattade detta som ett utnyttjande av den 

kulturella samhörigheten, vilket på sikt minskade respondentens egen vilja att 

samarbeta med dessa personer då dem inte längre bidrog till kollektivet. En av 

respondenterna fortsätter att berätta att kulturen också kan vara något som skapar en 

uppdelning bland personalen: 

 

“Jag kan ju sitta vid ett bord och äta med kollegor där alla kommer från samma 

kultur eller religion, då kan dem prata om sina saker och deras gruppsamhörighet är 

tydlig. Alla pratar ju och är med varandra i allmänhet, men i botten så det liksom ‘vi 

och dem’.” (Respondent 2) 

 

Detta exempel påvisar tydligt hur kommunikation och kultur har en tendens att skapa 

en känsla av tillhörighet, som tidigare nämnt är en viktig faktor för motivationen av 

samarbetet. Här innebär det dock att personer med samma bakgrund på arbetsplatsen 

väljer att kommunicera mer med kollegor av samma kulturella tillhörighet vilket, 

istället för att skapa en gemensam laganda, skapar en “vi och dem” känsla och en 

klyfta mellan de olika grupperna. 

 

Det har under vår studie framgått är det viktigt att uppträdanden och uppföranden hos 

personalen på en mångkulturell arbetsplats måste vara begripliga för att individerna 

ska kunna samarbeta. På liknande sätt har det framgått att individer med olika kulturer 

inom gruppen samtliga måste kompromissa och försöka mötas halvvägs: 

 

“När jag är på jobbet kan jag inte ha min kulturella mentalitet… Ska man samarbeta 

och kunna jobba ihop då måste man på något sätt ha en gemensam plattform, för att 

allt ska kunna flyta på bättre. Man måste kunna sätta sin kultur åt sidan och vara 

prestigelös.” (Respondent 6) 

 

Respondenten menar att på en arbetsplats med ett mångkulturellt arbetsklimat, där det 

kan förekomma olika sätt att tänka och uppföra sig beroende på kulturell bakgrund så 
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är det ytterst viktigt att samtliga medarbetare hittar en gemensam grund för att kunna 

kommunicera och samarbeta med sin omgivning. Vår tolkning av detta är att ett 

anpassat och flexibelt beteende alltså är en eftertraktad egenskap på det företag vi 

undersökt. En annan respondent menar att denna typ av anpassningsbarhet hos 

individen har en koppling till uppväxt och vana av att umgås med flera olika kulturer, 

både privat och professionellt: 

 

“Att ha flera kulturer på samma plats... Ibland har det fungerat och ibland har det 

inte fungerat alls. Det kanske beror på sättet många människor är uppväxta på. I 

Sverige så är de flesta vana att ha folk omkring sig från olika länder och kulturer, det 

är inget konstigt. Men det är inte så överallt, och då kan det vara svårt att förstå att vi 

måste samsas och samarbeta, man kan inte bara köra sitt race.” (Respondent 7) 

 

Det är alltså lättare för individen att anpassa sina beteenden efter en gemensam 

plattform om man haft en uppväxt eller umgänge som präglats av mångkultur. Det 

framgår av citatet ovan att individer som växt upp i homogena och monokulturella 

samhällen kan få svårt att anpassa sig till en mer heterogen och mångkulturell 

arbetsmiljö. Blumer menar att omgivningens attityder och åsikter en stor roll för hur 

den enskilde individen tolkar och uppfattar sin omvärld (Blumer 1969), vilket innebär 

att en person som vuxit upp i en miljö som präglas av hög kulturell varians kan ha 

bättre förutsättningar för att internalisera och anpassa sig till nya attityder, åsikter och 

beteenden. Anpassningsbarhet och en flexibel personlighet ansågs av respondenterna 

vara viktig för samarbetet på arbetsplatsen även i allmänhet. En förutsättning är 

givetvis att de anställda utför sina ordinarie arbetsuppgifter på respektive station, men 

att samtidigt ha modet och initiativförmågan att kunna vara mer rörlig och gå utöver 

sina egna arbetsbeskrivningar för att hjälpa till andra i organisationen om en situation 

kräver det. En av respondenterna beskriver detta på följande sätt: 

 

“Om man jobbar i kassan, och du får din kund så tar du hand om den. Inte mycket 

samarbete där, men det kan behövas samarbete, exempelvis om vi ser att pommes 

fritesen är slut, så rycker man in och fyller på dem. Man gör det bara, du tar hand om 

dina ordrar och dina kunder, vilket sker individuellt, men om jag ser att något är slut 

och att det behöver fyllas på så fixar jag det ändå. Den som ser, den gör!” 
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(Respondent 3) 

 

Ovanstående citat visar att en flexibilitet bland medarbetarna är en nyckel för att 

samarbete ska uppstå och att det har en stor del i restaurangens drift. En stor del av 

samarbetet skapas alltså ur en spontan, kreativ förmåga att kunna identifiera en 

lösning på en uppkommen situation och våga agera och ta ansvar för uppgifter utanför 

den egna rollen, utan färdiga föreskrifter. Detta kan kopplas till Blumer som ställer sig 

emot den allmänna uppfattningen om hur samhället ser individens handlande utifrån 

ett system av etablerade handlingsmönster (1969: 21). Blumer menar att denna 

förklaringsmodell inte inkluderar spontana situationer och beteenden likt det som sker 

i citatet ovan. Respondenten menar visserligen att alla individer tar hand om sina egna 

arbetsuppgifter utifrån den bestämda organisationsstrukturen och dess bestämda 

handlingsmönster, dock så uppstår det situationer mellan stationerna där vissa delar av 

arbetet lämnas till medarbetarnas spontana förmåga att identifiera och utföra vissa 

arbetsuppgifter som inte ingår i deras sedvanliga arbete. Vid sådana situationer är det 

viktigt att det finns en flexibilitet och samarbetsvilja hos personalen som gör det 

möjligt för nya, spontana handlingsmönster att växa fram. 

 
DISKUSSION 
 

I det sista avsnittet kommer vi att summera resultaten från vår studie och besvara våra 

två frågeställningar. Vi kommer också att relatera detta till vad som presenterats i den 

tidigare forskningen inom fältet. Sedan följer en utvärdering av teorivalet och 

metodansatsen i relation till resultatet, samt vilken påverkan dessa val har haft på 

studien i stort. Vi kommer även att titta på eventuella svagheter med studien, och vad 

vi hade kunnat göra annorlunda. Avslutningsvis kommer vi att beskriva vilket bidrag 

studien har till forskningsfältet och vad som kan vara intressant att titta på i den 

framtida forskningen inom ämnet. 

 

Sammanfattning av resultatet och koppling till tidigare forskning 
 

Syftet med studien var som tidigare nämnt att undersöka hur individerna uppfattade 

samarbetet och interaktionen på en arbetsplats med mångkulturell prägel. För att göra 

det började vi med att undersöka hur själva organisationen såg ut, vilket också syftade 
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till att besvara vår första frågeställning. Det vi undersökte mer specifikt, var hur 

arbetsstrukturen påverkade individernas möjligheter till interaktion med varandra, och 

därmed huruvida arbetsstrukturen uppmuntrade eller hämmade samarbetet på 

arbetsplatsen. Det vi kom fram till genom våra observationer var att organisationens 

personal var uppdelade i ett antal strikta arbetsroller där olika sorters specialiserade 

arbetsuppgifter utfördes för att uppnå organisationens gemensamma mål. Istället för 

att skapa en arbetsplats där de anställda kan arbeta mer fritt, har man på denna 

arbetsplats en tydlig struktur i organisationen med olika stationer och etablerade 

roller, vilket hjälper organisationen att styra, reglera och förutse medarbetarnas 

beteende. Likt en kedja är de olika stationerna på arbetsplatsen sammankopplade med 

varandra, och endast om alla funktioner fungerar så kommer organisationen lyckas 

uppfylla sitt mål, det vill säga bra service till sina kunder. Denna struktur har, precis 

som George Ritzer hävdar (1996: 46), ett flertal gemener med Fredrick Taylors 

princip om det löpande bandet (Locke 1982: 16). Detta innebär en uppdelning och 

specialisering av arbetet där varje person, istället för att ha flera olika arbetsuppgifter, 

ofta blir tilldelad väldigt nischad och specifik arbetsuppgift som personen förväntas 

behärska och förbättras inom. Inom den organisation vi har undersökt kan detta 

exempelvis innebära att ett kassabiträde endast hanterar mötet med kunderna, medan 

ett köksbiträde endast sköter en del av arbetet i köket. Våra observationer bekräftade 

Ritzers tes om att denna struktur begränsar de anställdas möjligheter till interaktion 

och kreativitet i arbetet, vi kunde dock se att det trots detta fanns ett behov och en 

uppskattning av de initiativ som personalen tog för att hjälpa och stötta varandra i 

arbetet. 

 

Den andra frågeställningen var att undersöka hur respondenterna upplevde samarbetet 

och interaktionen på arbetsplatsen. Här kom vi fram till att respondenterna menade att 

ett välfungerande samarbete måste innehålla en fungerande kommunikation, en känsla 

av tillhörighet och möjlighet att vara flexibel och kunna anpassa sig efter sin 

omgivning. På en mångkulturell arbetsplats visade det sig att dessa faktorer var ytterst 

viktiga. 

 

Enligt vår studie är alltså en välfungerande kommunikation en nyckelfaktor för att 

samarbete ska uppstå och frodas vilket får stöd i av Balliets studie om 
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kommunikationen och samarbetsviljan i grupper (Balliet 2010: 48). Kommunikation 

som begrepp inkluderar såväl verbal som icke-verbal kommunikation. Den stora 

spridningen av individer med olika kulturella och geografiska bakgrunder på 

arbetsplatsen medförde vissa språkmässiga utmaningar, vilket i vissa situationer 

påverkade samarbetet och interaktionen på ett negativt sätt. Språkets utmaningar på 

den mångkulturella arbetsplatsen har tidigare nämnts av Sanchez-Burks och Lee 

(2007: 17), och hur detta kan ställa krav på nya kommunikationsmetoder inom det 

mångkulturella arbetsklimatet. Men kultur visade sig inte bara påverka hur en individ 

kommunicerar, utan också om vad denne väljer att prata om. I vår intervjustudie hade 

respondenterna upptäckt skillnader i toleransen kring vissa samtalsämnen, vilket 

respondenterna menade hade viss kulturell grund. Detta kan kopplas till World Values 

Surveys undersökningar, och framför allt Inglehart och Welzels analys som visar hur 

exempelvis individer från mer traditionellt bundna kulturer kan ha andra åsikter kring 

olikheter än individer från sekulär-rationella kulturer. Detta går även att koppla till 

Hofstedes IBM-studie som visade på hur kulturer kan skilja sig när det kommer till 

exempelvis maskulinitet och femininitet. Apropå kulturella skillnader i 

kommunikationen har vi även mött åsikter och blivit presenterade för vissa scenarion 

där ledarskapet inom organisationen blivit ifrågasatt av kulturella anledningar, vilket 

House med flera (2004: 644) menar är inte helt ovanlig företeelse. Även Oetzel och 

Ting-Toomey (2003: 600) är på denna linje och menar att konfliktlösningsmetoder 

kan skilja sig stort mellan olika kulturer, särskilt när kommunikation inte fungerar. 

Watson med flera (1993: 599) visade i en studie att homogena och monokulturella 

arbetsgrupper samarbetade och presterade bättre initialt och snabbare i början av ett 

projekt, men att mångkulturella och heterogena arbetsgrupper presterar på samma 

nivå över tid, vilket även det kan kopplas ihop med språkfaktorn.  

 

Utöver den verbala och icke-verbala kommunikationen visade det sig också att 

kommunikationen uppfyller två olika typer av syften på arbetsplatsen. Den första är 

att själva arbetet underlättas genom ett praktiskt och rikt informationsflöde mellan 

medarbetarna, medan den andra fyller en social tillits- och tillhörighetsbyggande 

funktion på arbetsplatsen. Just tillhörighet var en annan faktor som ansågs vara viktig 

för ett fungerande samarbete. Respondenterna menade att en känsla samhörighet och 

laganda bland personalen var viktigt, vilket har påvisats vara viktiga faktorer för 
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samarbete även tidigare (Boroş med flera 2010). På liknande sätt har andra studier 

visat att en känsla av tillhörighet är viktigt för samarbete i arbetssituationer 

(Wiltermuth och Heath 2009: 4-5). Det framgick även att viljan att socialisera och 

interagera varierade bland medarbetarna och att kulturen kunde vara en påverkande 

faktor som både stärkte banden mellan vissa arbetare men kunde också hämma 

känslan av tillhörighet genom att skapa ett “vi och dem” känsla på arbetsplatsen. 

Detta går att koppla till Hofstedes teori om hur vissa kulturer är mer kollektivistiska 

än andra, vilket ökar viljan till att skapa goda relationer med sina kollegor (Hofstede 

2011: 8). 

 

Att samarbetsförmågan kan påverkas positivt av en gemensam kultur har tidigare 

påvisats av Bandiera med flera (2004: 27), där det framgick att samarbetet ökade i 

grupper med personer från samma kultur. I relation till detta kunde vi se hur en av 

respondenterna tyckte att en alltför stark kulturell tillhörighetskänsla dock kunde 

försämra samarbetsförmågan och arbetsviljan då den personliga relationen blir 

starkare än den arbetsmässiga relationen. Wiener och Doescher (1994: 259) menar att 

det är mer sannolikt att en individ kommer samarbeta med andra individer i 

omgivningen om dessa också visar en samarbetsvilja, vilket kan kopplas med 

respondenten som anställde personer från egna sin egen kultur, men som sedan visade 

sig utnyttja detta för att slippa arbeta lika hårt. Den minskade samarbetsviljan hos 

dessa individer spred sig sedan till andra personer i arbetsgruppen. 

 

Den tredje och sistnämnda faktorn för samarbete i en mångkulturell miljö var 

förmågan att kunna anpassa sitt beteende och ha en flexibel mentalitet. Detta var 

viktigt enligt respondenterna för att kunna finna en gemensam plattform där 

arbetsplatsens anställda kan mötas för att interagera med alla de olika kulturer med 

dess olika normer gällande beteende och hur individer bör agera. Denna stora 

utmaning har även nämnts i tidigare studier av bland annat Morris med flera (2008: 

528) där interaktionsnormerna hos olika kulturer visats sig kunna skapa konflikter 

bland personalen. Brett med flera (2006: 247-248) såg också dessa utmaningar och 

menar att lösningen är att först identifiera problemen, för att sedan uppmuntra och 

motivera arbetarna själva att lösa konflikterna genom dialog och kompromiss. 
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Kortfattad summering av svaren på frågeställningarna 
Hur ser arbetsstrukturen ut på arbetsplatsen, och vilka förutsättningar finns det för 

samarbete bland personalen? 

 

Organisationen har en väldigt formell och uppdelad struktur som innebär att 

deltagarna i organisationer har bestämda arbetsuppgifter och tillsammans bildar dessa 

enskilda arbetsuppgifter en större helhet som endast då alla delar fungerar i en 

symbios lever upp till organisationens mål. I detta finns det små möjligheter till 

samarbete rent organisatoriskt, i verkligheten så ser det dock annorlunda ut då det 

uppstår situationer mellan stationerna som medarbetarna måste samarbeta för att lösa. 

 

Hur uppfattar de anställda möjligheterna till interaktion och samarbete på denna 

mångkulturella arbetsplats? 

 

Resultaten av vår studie påvisar För att samarbete på arbetsplatsen ska uppstå och 

fungera måste det finnas kommunikation, tillhörighet bland medarbetarna och 

arbetsledarna, och slutligen en förmåga att kunna anpassa sig till andra och vara 

flexibel både kulturellt och arbetsmässigt. Undersökningspersonerna menade att 

kulturen påverkar samtliga ovannämnda faktorer. 

 

Teorin och metoden i relation till resultatet 
 

Valet av Blumers Symbolic Interactionism: Perspective and Method (1969) och 

Ahrne och Brunssons Organization outside Organizations: The Significance of 

Partial Organization (2011) har haft en stor betydelse för och inverkan på studien i 

helhet. Då vi använt dessa teorier som teoretiska utgångspunkter så har resultatet 

avspeglat teoriernas perspektiv på våra empiriska fynd. Ahrne och Brunsson gav oss 

verktygen att tolka och analysera organisationens väsen, medan Blumers symboliska 

interaktionism möjliggjorde en analys utifrån individens perspektiv, hur denne ser och 

väljer att agera mot omvärlden. 

 

Teorierna har gett oss dels ett organisatoriskt och dels ett individuellt perspektiv, 

vilket också begränsat vår analys till just detta och inte kunnat förklara vår empiri 

utifrån andra perspektiv. Ahrne och Brunssons teori har styrt upplägget av vår analys 
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gällande den organisationen delen. Med det menar vi att de observationer vi utfört för 

att framställa vårt material har i överlag styrts av teoretiska begrepp som Ahrne och 

Brunsson nämner. Detsamma gäller för analysen i intervjustudien där Blumers 

perspektiv format vårt perspektiv på de beteenden vi kommit i kontakt med. 

Användandet av både kvalitativa intervjuer och observationer har möjliggjort att vi 

kunnat angripa studien utifrån två tillvägagångssätt. Denna dualitet i 

metodanvändning anser vi har hjälpt oss att förstå och till stora delar besvara 

uppsatsens mål och syfte. 

 

Bidrag till forskningsfältet och förslag på framtida forskning 
 

Som det framgått i tidigare kapitel så finns det en stor mängd forskning inom ämnen 

som rör såväl organisationens påverkan, kulturens inverkan och samarbetes dynamik. 

Då den tidigare forskningen inom området till stor del är fokuserad på samarbete på 

organisationsnivå har vi i denna studie kombinerat makroperspektivet med ett tydligt 

individfokus med förhoppning att lyckas bidra med en ny infallsvinkel på de problem 

som kan uppstå på en mångkulturell arbetsplats. Utifrån det material vi gått igenom så 

kan vi också se en brist av forskning inom just restaurangbranschen, vilket vi anser 

vara en intressant plattform för att studera mångkulturellt samarbete. 

 

Utifrån de fynd vi gjort i denna uppsats vore det intressant för kommande forskning 

inom ämnet att vidare undersöka hur företag med stor kulturell variation bland 

personalen arbetar med dessa frågor. Det vore också intressant att djupdyka i dessa 

frågor för att se om liknande mönster går att se inom andra områden och branscher. 

Ett förslag, som även vi övervägde under en tid var att göra en liknande undersökning 

inom IT-branschen, där det är vanligt med mångkulturella projekt och 

gruppsammansättningar. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1: Observationsguide 
 
Tid: cirka 60 minuter 
 

• Miljön 
 

• Deltagarna 
 

• Symboler 
 

• Aktiviteter och samspel 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Innan intervjun: Informera personen om att intervjun kommer att spelas in, och  att 
hen kommer vara anonym samt har rätt att avbryta intervjun när som helst. 
Tid: cirka 45 minuter 
 
Allmän bakgrundsinformation 
 

• Vad har du för position inom företaget? 
• Hur länge har du arbetet inom organisationen? 
• Beskriv din kulturella bakgrund. 
• Vad innebär kultur för dig? 
• Hur ser den kulturella spridningen ut på din arbetsplats? 
• Hur ser du på att arbeta inom en mångkulturell miljö? 
• Hur påverkar det arbetet på din arbetsplats? 

 
Samarbete   
 

• Vad innebär samarbete för dig? 
• Hur är arbetet strukturerat på din arbetsplats? 
• Hur uppmuntras personalen att samarbeta? 
• Hur upplever du samarbetet på din arbetsplats? 
• Har du erfarenhet av samarbete med människor med annan kultur än din egen? 
• Vilka utmaningar eller hinder finns det i att arbeta på en mångkulturell 

arbetsplats? 
• Hur påverkas samarbetet av den kulturella mångfalden på din arbetsplats? 

 
Kommunikation 
 

• Vad tror du kommunikation innebär för samarbetet? 
• Hur påverkas kommunikationen av den kulturella mångfalden på din 

arbetsplats? 
• Vad innebär det att ha förståelse för andra personer vid samarbete? 

 
Övrigt 
 

• Finns det något du skulle vilja lägga till, som du tycker vi har missat? 
 


